
 

Ο Σταμάτησ Κριμιζθσ ςτο 2ο Διαδικτυακό Μαιητικό Μαιηματικό Φεςτιβάλ 

Μία μοναδικι ευκαιρία κα ζχουν οι μακθτζσ όλθσ τθσ χϊρασ, αλλά και των Ελλθνικϊν 

Σχολείων του εξωτερικοφ, να παρακολουκιςουν τθν ςυνζντευξθ του κορυφαίου παγκοςμίωσ 

διαςτθμικοφ επιςτιμονα Σταμάτη Κριμιζθ ςτο πλαίςιο του «2ου Πανελληνίου Διαδικτυακοφ 

Μαιητικοφ Μαιηματικοφ Φεςτιβάλ». 

Ο Ακαδθμαϊκόσ Σταμάτθσ Κριμιηισ είναι ζνασ από τουσ ςπουδαιότερουσ επιςτιμονεσ διεκνϊσ 

ςτο χϊρο τθσ διαςτθμικισ Φυςικισ, και ζνασ από τουσ επικεφαλισ ερευνθτζσ τθσ NASA ςτισ 

διαςτθμικζσ αποςτολζσ των δφο Voyager και του Cassini/Huygens. Είναι ο άνκρωποσ που μζςα 

από το ζργο του ζχει καταφζρει να ταξιδζψει ςε όλουσ τουσ πλανιτεσ του θλιακοφ μασ 

ςυςτιματοσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του νάνου πλανιτθ Πλοφτωνα. Ζπαιξε αποφαςιςτικό 

ρόλο ςτθν ιςτορικι πρϊτθ προςεδάφιςθ διαςτθμοπλοίου ςε αςτεροειδι, ςτθν ανακάλυψθ 

των ορίων του θλιακοφ μασ ςυςτιματοσ από τα διαςτθμόπλοια Voyager, ςτθ μελζτθ του 

πλανιτθ Άρθ, ςτθν πρϊτθ προςζγγιςθ του Πλοφτωνα (αποςτολι New Horizons) και ςε πολλζσ 

ακόμα ιςτορικζσ αποςτολζσ. Επίςθσ, ζχει ςχεδιάςει και καταςκευάςει όργανα που ζχουν 

ταξιδζψει και ςτουσ εννζα πλανιτεσ του θλιακοφ μασ ςυςτιματοσ, ενϊ ζχει δθμοςιεφςει 

περιςςότερεσ από 600 εργαςίεσ ςε περιοδικά με κριτζσ, και βιβλία με πάνω από 22.000 

ετεροαναφορζσ, ςχετικά με τθ φυςικι του Ήλιου, το μεςοαςτρικό χϊρο, τισ πλανθτικζσ 

μαγνθτόςφαιρεσ και τθν θλιόςφαιρα 

Ο Σταμάτθσ Κριμιηισ είναι ζνασ άνκρωποσ που παρά το προχωρθμζνο τθσ θλικίασ του 

ςυνεχίηει να εργάηεται ακοφραςτα (για περιςςότερεσ από 60 ϊρεσ εβδομαδιαίωσ). 

 Είναι ζνασ άνκρωποσ που ζχει διαγράψει μια εκπλθκτικι διαδρομι ςτθ ηωι του, ζηθςε ςαν 

ζνασ ςφγχρονοσ Οδυςςζασ, ενϊ θ φράςθ «όλα ςε μία ηωι» του ταιριάηει απόλυτα.   

Είναι ο άνκρωποσ που μασ αποδεικνφει ότι «ςτθ ηωι χωράει τόςο μζλλον όςο μποροφμε εμείσ 

να τθσ βάλουμε» 

Η ςυνζντευξθ διαρκεί περίπου 35 λεπτά και ο κ. Κριμιηισ περιγράφει: 

Τθ ςυναρπαςτικι διαςτθμικι εποχι που ο ίδιοσ είχε τθν τφχθ να ηιςει από τθν αρχι. 

Τθ διαςτθμικι ζρευνα που επθρεάηει τθ ηωι, τθν κακθμερινότθτα αλλά και τθν υγεία όλων 

μασ. 

Τισ αρχζσ του και τισ αξίεσ του που τον βοικθςαν ςτθν μοναδικι και ανεπανάλθπτθ πορεία 

ςτθ ηωι του 

Στισ 6 & 7 Απριλίου 2022  κα ζχουμε τθν ευκαιρία να διδαχκοφμε από τισ απαντιςεισ του!!! 

*** 



Υπενκυμίηουμε ότι το 2ο Πανελλθνιο Διαδικτυακό Μαιηματικό Μαιητικό Φεςτιβάλ κα 

πραγματοποιθκεί ςτισ 6 και 7 Απριλίου 2022 και αφορά ςτο ςφνολο των μακθτϊν και των 

εκπαιδευτικϊν τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Το φεςτιβάλ είναι υπό τθν αιγίδα 

 του Υ.ΠΑΙ.Θ, και προτείνεται να το παρακολουκιςουν όλοι/εσ οι μακθτζσ/ριεσ Γυμναςίων και 

Λυκείων τθσ χϊρασ, αλλά και Ελλθνικϊν ςχολείων του εξωτερικοφ.  Οι ομιλθτζσ είναι άτομα με 

διεκνϊσ αναγνωριςμζνο επιςτθμονικό ζργο, ενϊ οι ομιλίεσ τουσ, οι ςυνεντεφξεισ αλλά και όλα 

τα δρϊμενα του Φεςτιβάλ ςτοχεφουν ςτθ διαμόρφωςθ κετικισ διάκεςθσ, ςτάςθσ και ζξθσ για 

τθ διαδικαςία μάκθςθσ των μακθματικϊν. Μζςα από τισ διαφορετικζσ δράςεισ του Φεςτιβάλ 

κα παρουςιαςτοφν ουςιαςτικζσ, επίκαιρεσ και επιςτθμονικά ακριβείσ γνϊςεισ, κα 

αναδειχκοφν διαφορετικοί τρόποι με τουσ οποίουσ οι άνκρωποι ςκζφτονται, νιϊκουν, λφνουν 

προβλιματα και αλλθλεπιδροφν. 

Το Φεςτιβάλ υλοποιείται από το Ελλθνικό Κζντρο Επιςτθμϊν και Τεχνϊν (Ε.Κ.Ε.ΤΕ) ςε 

ςυνεργαςία με τθν ομάδα υποςτιριξθσ του e-class του Υπουργείου Παιδείασ και τισ  

Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ : Κεντρικθσ Μακεδονίασ , Θεςςαλίασ, Δυτικθσ 

Ελλάδασ, Δυτικθσ Μακεδονίασ και Ιονίων Νθςων 

Επιπρόςκετεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να βρείτε ςτθν ιςτοςελίδα του Ε.Κ.Ε.ΤΕ. 

(http://ekete.gr/) και ςτον ιςτότοπο: http://omathimatikos.gr, από όπου μπορείτε να 

ενθμερϊνεςτε και να παρακολουκείτε τισ εξελίξεισ του Φεςτιβάλ. 

Σασ ευχαριςτοφμε πολφ εκ των προτζρων! 

Με εκτίμθςθ 

Κωνςταντίνοσ Μπουραηάνασ                                                                        Δθμιτριοσ Θεοχάρθσ 

Συντονιςτισ Μαθηματικών                                                             Μαθηματικός 

http://ekete.gr/
http://omathimatikos.gr/

